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Jo truco al primer pis,
pregunto a la veïna,
la dona surt i em respon:
-i quin ofici feu vos?
-jo faig mitjes mitjons, calçotets, pantalons,
samarretes de llana;
jo faig mitjes mitjons, calçotets, pantalons
i gorres de cotó.
-Jo no conec ningú així,
demaneu-ho al veí.

Ens col·loquem drets en rotllana i cantem tots alhora fent gestos que ens suggereix el text. Quan diem demaneu-ho al
1
assenyalem
amb el polze dret cap a la dreta i fem una passa cap a la dreta.
Anem accelerant el tempo tot intentant mantenir la precisió dels moviments.
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